
 

 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 30 

Evidenční číslo žádosti: 68658/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 26.06.2019 

Obsah žádosti: 
Problematika zpracovávání žádostí o OP, 

PASY, ŘP   

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
SVV + DOP  

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   03.07.2019  

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu   

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

 

Vážená paní magistro,  

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

26.06.2019 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V 

žádosti požadujete informace týkající se problematiky zpracování žádostí pasů, občanských a 

řidičských průkazů.  

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

1) Vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/ŘP/PAS rukou nebo je žádost předvyplněna?  

ŘP: nevyplňuje (předtištěna z Centrálního registru řidičů) 

OP/PAS: žádost o OP a cestovní pas pořizuje pracovnice na přepážce on-line na 

prostředcích výpočetní techniky, včetně focení a pořizování otisků prstů /u CP/ 

 

2) Jakým způsobem je žádost o OP/ŘP/PAS opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, 

na tablet apod.)? 

ŘP: elektronický podpis 

OP/PAS: vytištěnou žádost podepisuje žadatel nad 15 let na tablet, žadatel – zákonný 

zástupce občana do 15 let na papírovou žádost 

 

3) Co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 

ŘP: založena EKŘ (evidenční karta řidiče) 

OP/PAS: obecní úřad obce s rozšířenou působností vede údaje o občanských průkazech, 

které vydal, a jejich držitelích na žádostech – fyzicky 

 

4) Zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální 

archiv nebo obojí) 

ŘP: tisky, fyzický archiv EKŘ  

OP/PAS: tyto údaje se uchovávají fyzicky –20 let od vydání občanského průkazu a 15 let 

od vydání cestovního pasu 
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5) Zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického 

podpisu? 

       ŘP: v CRŘ – po dobu podání nové žádosti o ŘP  

OP/PAS: Vlastnoruční elektronický podpis je uložen v evidenci občanských průkazů a 

cestovních dokladů, jejichž správcem je Ministerstvo vnitra ČR, po dobu jednoho roku 

 

 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor správní a vnitřních věcí a odbor dopravy MěÚ Šumperk.  

 

 

V případě, že máte doplňující dotazy, můžete se obrátit telefonicky přímo na zaměstnance MěÚ 

Šumperk: 

 

paní Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddělení, tel. 583 388 321 (pasy a OP) 

paní Olga Boucká, Bc., vedoucí dopravně správních agend, tel. 583 388 225 (řidičské průkazy) 

 

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk  
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